Spolupráce s partnery
Podpora Vysoké školy polytechnické Jihlava
Kdo jsme?
Vysoká škola polytechnická Jihlava byla založena v r. 2004 podle zákona č. 375/2004 Sb. jako
první neuniverzitní veřejná vysoká škola v České republice. Je jedinou veřejnou vysokou
školou se sídlem v Kraji Vysočina.
Poslání VŠPJ
VŠPJ je zaměřená na aplikovanou vzdělanost, jejímž posláním je poskytovat odborně
různorodé studijní programy zaměřené zejména na potřeby regionálního trhu práce, pěstovat
intenzivní spolupráci s aplikační sférou, odpovídající tvůrčí činnost a aplikovaný výzkum,
poskytovat pestrou nabídku celoživotního vzdělávání a napomáhat kulturnímu a obecně
vzdělanostnímu rozvoji regionu.
VŠPJ poskytuje vysokoškolské bakalářské vzdělání v akreditovaných tříletých studijních
programech a oborech, nabízí kurzy celoživotního vzdělávání včetně Univerzity třetího věku,
organizuje odborné semináře a konference atd.
Na škole studuje téměř 3 000 studentů v denní i kombinované formě studia.
Základním předpokladem úspěšného fungování a rozvoje veřejné školy je kvalitní personální
a materiální zabezpečení její činnosti, které je financováno převážně z veřejných zdrojů
(státní příspěvky, dotace).
Jak můžeme spolupracovat?
VŠPJ má zájem na oboustranně výhodné jednorázové i dlouhodobější spolupráci, která
podpoří plnění hlavního poslání vysoké školy.

Děkujeme Vám za zvážení Vašich možností podpory a spolupráce.

Obecné možnosti podpory VŠPJ:
 finanční podpora konkrétních aktivit VŠPJ (např. vydávání odborného časopisu, dar,
příspěvek či dotace do Fondu pro rozvoj lidských zdrojů VŠPJ, podpora vybraných
přednášek zvyšujících kompetence studentů)
 finanční dar bez určení účelu
 jiná forma daru (software, hardware, vybavení, učební pomůcky, atd.)
 cílená finanční podpora studentů VŠPJ (podniková stipendia, finanční odměny za
zpracování určitého problému firmy studenty)
Obecné možnosti protiplnění ze strany VŠPJ:
 u hlavních partnerů uvedení loga na vhodném a důstojném místě v budově školy,
automatické místo při „Career days“,
 logo na webu školy včetně úvodní stránky
 logo v tištěných materiálech školy
 prezentace (stránka, dvoustránka, zadní část obálky apod.) v publikacích a
periodikách VŠPJ
 reklamní panely při konání konferencí (nefinancovaných plně z projektů)
(podmínka: prezentace nemohou obsahovat reklamu na konkrétní produkty partnerů ani
prezentaci politických stran)
Hlavní partner VŠPJ
ze strany partnera
 peněžitá podpora min. 100 tis. Kč/ rok či adekvátní hmotné plnění
 písemná smlouva o podpoře VŠPJ na období min. dvou let
ze strany VŠPJ
 označení hlavní partner
 logo na úvodní straně webové prezentace VŠPJ
 kombinace více prezentačních možností
Partner VŠPJ
ze strany partnera
 jednorázová peněžitá či jiná hmotná podpora
ze strany VŠPJ
 označení partner
 logo ve webové prezentaci VŠPJ
 jedno konkrétní protiplnění

Spolupráce s partnery se uskutečňuje na základě písemné smlouvy.

Podle konkrétní dohody s partnerem lze uzavřít např.
Smlouvu darovací - dárce (vlastník daru) přenechává dobrovolně a bezplatně obdarovanému
dar, a to bez poskytnutí protihodnoty. Proces daru upravuje darovací smlouva podle zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění. Základní úprava darů z hlediska finančních
dopadů pro dárce jako fyzickou osobu, podnikající fyzickou osobu nebo právnickou osobu
je stanovena zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů.
Zákon o dani z příjmů umožňuje právnickým i fyzickým osobám odečíst od základu daně
hodnotu darů poskytnutých právnickým osobám se sídlem na území ČR a to na financování
vědy a vzdělání, výzkumných a vývojových účelů, kultury, školství, na účely sociální,
zdravotnické a ekologické, tělovýchovné a sportovní.
Dárce jako fyzická osoba si může odečíst hodnotu daru ze svého základu pro výpočet daně,
pokud celková hodnota darů v daném roce je větší než 2 % základu daně poplatníka nebo
činí alespoň 1000 Kč. Od základu daně lze však odečíst v úhrnu nejvýše 15% základu daně.
Dárce jako podnikající právnická osoba může od základu daru sníženého podle § 34 zákona
č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů odečíst hodnotu darů, pokud hodnota jednoho daru bude
činit alespoň 2000 Kč. Základ daně lze snížit v úhrnu nejvýše o 10 % základu daně.
Pokud je dárce plátcem DPH a poskytuje věcný dar, je nutné odvést DPH z hodnoty daru.
Finanční dary nejsou předmětem daně z přidané hodnoty. Tato DPH je pro dárce dalším
nákladem spojeným s darem.
Smlouvu o spolupráci, o reklamě a propagaci, sponzorskou smlouvu apod. - dvoustranný
právní akt, smluvně upravený takzvanou nepojmenovanou smlouvou dle zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, ve kterém je za poskytnuté plnění
ze strany partnera dohodnuta určitá forma protiplnění. Pro partnera - podnikající fyzickou
či právnickou osobu, která např. platí za reklamní plochu - je tato smlouva součástí daňově
uznatelných výdajů/nákladů.
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Kontaktní údaje
Kancelář rektora
Tel. 567 141 153, 567 141 106
e-mail: vspj@vspj.cz; spoluprace@vspj.cz
Vysoká škola polytechnická Jihlava, Tolstého 16, 586 01 Jihlava
www.vspj.cz

